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Utroligt så hurtigt en sommer kan gå. Det føles som kun et par
uger siden, at der var Generalforsamling for Skyttelauget på
Frederiksberg Slot, og at der var fire måneder til opstart af
kortdistancen. Nu er vi her så, kalenderen har rundet første
september, og den første skydeaften i sæson 2019/2020 på
kortdistancen er allerede afviklet.
Ser vi frem mod den kommende sæson på kortdistancen, så er
sæsonens absolut mest ambitiøse mål en markant øget deltagelse i
Gardernes Landsskydning. Med mere end 1200 medlemmer i
Garderforeningen i København, bør det være muligt at kunne
deltage med 50 eller flere deltagere i landsskydningen. Om vi når
målet, – det tror vi på, men vi får at se.
Ellers byder årets sidste måneder på lidt af hvert, - først gælder det
Garderforeningernes skydning i Vingsted, hvor Skyttelauget
naturligvis også i år er at finde blandt både deltagerne ligesom
Skyttelauget vil stå for afvikling af alle skydningerne på 50 m. Så
er der mesterskaber på alle distancer på langdistancen, der er
handicapskydninger med efterfølgende spisning, og naturligvis
juleafslutninger på både langdistance og kortdistance.
Alle aktiviteter er kendte aktiviteter, men det bliver de jo ikke
ringere af, snarere tværtimod.
En god vintersæson kræver dog deltagere, så find nu den kalender
frem, og sæt kryds for deltagelse i gerne flere aktiviteter.

OVERTRÆDELSE AF VÅBENLOVEN
For et par måneder siden kunne der i diverse nyhedsmedier læses,
at en formand for en københavnsk skytteforening var blevet
anholdt af politiet for flere overtrædelse af våbenloven i
forbindelse med aktiviteter tilknyttet skydning. At en person
bevidst handler ulovligt i forhold til våbenloven, og de
bestemmelser der gælder på de københavnske skydebaner, er i sig
selv slemt nok, men når der er tale om en foreningsformand, som
derudover også bestrider en tillidsfunktion i det københavnske
skyttesamarbejde, så bliver sådanne forhold kun forværret.
Den pågældende forening, hvor han var formand, har naturligvis
reageret over for hans ulovligheder, men hans handlinger har også
berørt alle de foreninger, der har adgang til skudebanerne i DGIByen og til den fælles våbenboks på Københavns Skyttecenter.
For alle disse foreninger har det betydet, at samtlige koder til
våbenboksene i DGI-Byen blev slettet, hvorved der ikke længere
var adgang til skydebanen eller våben. Dette kunne foreningerne
naturligvis ikke leve med, hvorfor koderne blev åbnet igen for en
kort periode, i hvilken der så skulle søges om nye koder.
Ligeledes har det betydet nogle ændringer i adgang til
våbenboksen. Disse ændringer kan umiddelbart lyde fornuftige,
men reelt set gør de, at foreningerne bliver nødsaget til at
overtræde våbenloven, såfremt våben skal anvendes til eksterne
konkurrencer.
På Københavns Skyttecenter er en meget stor del af de
eksisterende koder til våbenboksen blevet slettet, og alle indehaver
af koder er nu pålagt at søge om nye koder senest medio
september.
Fra mange sider arbejdes der på, at få forhold vedrørende koder og
adgang til våben bragt på plads, så inden længe skal det nok lykkes

KORTDISTANCE 2019/2020

En god lang kortdistancesæson er ved at tage sin begyndelse, og
forhåbentligt vil det blive en sæson med flittig deltagelse og stor
fremmøde.
Den kommende sæson vil fortsat byde på skydning næsten hver
onsdag fra nu og frem til udgangen af april 2020. Her vil vi mødes
på skydebanerne i DGI-Byen, hvor vi for de næste to år har fået
tildelt skydetid fra 18.30 – 21.00. Skydebanerne er således på
plads, geværerne er klar, og der er masser af ammunition og
skydeskiver, - og alt venter blot på den forhåbentligt mange
skytter, som i den kommende sæson vil finde tid til at komme på
skydebanen.
Selvfølgelig skal skytterne ikke snydes for lidt at spise i
september, hvorfor der naturligvis vil blive planlagt på spisning i
forbindelse med handicapskydningerne. Første gang bliver onsdag
den 11. september.
Herudover vil sæsonen byde på juleafslutning, landsskydning,
diverse ud-af-huset-konkurrencer, Trekantskydning, bowling,
fødselsdagsskydning, banko, generalforsamling, - og så lidt mere.
Der er således en hel del at se frem til.
Skyttelauget håber naturligvis på god tilslutning til alle aktiviteter,
men er godt klar over, at mange ikke kan deltage i alt. Fat derfor
din kalender, og se hvad der er booket ind, og book herefter
allerede nu en eller flere onsdage til et besøg på Skyttelaugets
skydebaner i DGI-Byen.
Med forventningen om en god sæson 2019/2020 er der vel så kun
at sige på gensyn på banerne i DGI-Byen om ikke hver onsdag så
et antal onsdage i løbet af vinteren.

BOWLING

I år skal der tages revanche for sidste års ret så beskedne deltagelse
i Skyttelaugets bowlingaften.
Skyttelauget har gennem et antal år været ganske flittige til at kaste
sig udi bowlingspillets udfordringer, og har da også formået at
repræsentere Garderforeningen i København med succes et par
gange i Garderforeningernes landsbowlingsmesterskaber. Nu er
det så tid til at gøre det igen.
Skyttelaugets bowlingformand har reserveret baner til
tirsdag d. 12. november 2019 kl. 17.45
World Cup Hallen, Rødovre Centrum 99,
Programmet for bowlingaftenen er uændret fra tidligere år, og vil
indeholde følgende aktiviteter:
 Ankomst til bowlinghallen
 Inddeling i hold til hver bowlingbane.
 Udlevering af fjollede tofarvede sko.
 Bowling på egen bane og tilråb til nabobanerne.
 Undren over at ens egen bane er skæv.
 Aflevering af fjollede tofarvede sko.
 Fælles spisning på et af centrets åbne spisesteder.
 Præmieuddeling.
Tilmelding til bowling kan ske allerede fra det øjeblik, hvor du
læser dette og frem til 10. november, så der er god tid til at få
fjernet eventuelle andre aftale for denne aften. Tilmelding kan ske
på telefon 2077 4218 eller mail gretved@gmail.com til Janne
Gretved, eller også en aften på skydebanen.
Spids nu pennen eller grib telefonen, så du kan
være sikker på en plads på banerne og til en
hyggelig aften.

KOMMENDE AKTIVITETER

LANDSSKYDNING 15 M 2020
Om få måneder skal vi igen skyde landsskydning 15 m. Efter et
2019, hvor Københavnerne godt kunne have været bedre
repræsenteret, skal der tages revanche i 2020. Målet for 2020 er
mindst 50 skytter. DIN deltagelse er derfor nødvendig, så find
allerede nu kalenderen frem, og find en eller flere onsdage fra 1.
januar til 31. marts, hvor DU kan skyde DIN landsskydning 15 m.

SPISNING OG HANDICAPSKYDNING
Der er spisning efter handicapskydning samt ved juleafslutningen,
så hvorfor ikke allerede nu sætte kryds i kalenderen:
 11 september
Handicapskydning og spisning
 02 oktober
Handicapskydning og spisning
 06 november
Handicapskydning og spisning
 04 december
Juleafslutning og spisning
Husk tilmelding til spisning enten på skydebanen eller til
formanden på mail stoltenborg@mail.dk eller telefon 4444 2473
senest søndagen før.

At finde en dag til afholdelse af Fugleskydning kan lyde relativt
nemt, da der jo er 365 dage at vælge imellem på et år. Imidlertid er
der en række udfordringer såsom andre foreningsaktiviteter i
samme periode, ligesom vi er nødsaget til at tage hensyn til, hvad
andre foreninger har reserveret og fået tildelt af skydetider.
Nu er det dog lykkedes at finde en dato, hvor det er muligt at få et
helt baneafsnit på pistolbanerne på Københavns Skyttecenter, og
nu kan vi så blot vente på at dagen oprinder, at vejret arter sig og
at rigtig mange vil finde vejen ud til skydebanen og være med til
fugleskydningen.
SØNDAG 13. OKTOBER KL. 10.30
KØBENHAVNS SKYTTECENTER

Skyttelaugets Fuglesnedker har meldt ud, at han er klar med en
fugl til dagen, så her er alt altså klart. Hvor mange skud der så skal
bruges for at skyde den ned, det må tiden vise, men det vigtigste er
vel også, at vi har en fugl..
Fugleskydningsbaner
Skyttecentret.
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Fugleskydningsbanerne vil være åbne fra kl. 10.00, så alle i ro
og mag kan få hilst på hinanden efter sommeren. Kl. 10.30 præcis
vil den regerende Fuglekonge skyde det første skud mod fuglen.
Alle kan naturligvis deltage, så medlemmer af Skyttelauget og
medlemmer af Garderforeningen i København samt familier er
velkommen. Eneste krav for deltagelse er, at man forud for
skydningen har erhvervet sig et eller flere – helst flere - skydekort,
og således er registreret på ”Skydelisten”.

Skydekort kan købes forud for Fugleskydningen, hvor de kan fås
ved en af Skyttelaugets salgsmedarbejdere, eller de kan købes på
dagen på skydebanen. Skyttelaugets fugleskydningskorttrykkeri
har garanteret, at der vil være nok til alle.
Prisen for skydekort er kr. 20,- pr styk, - men samtidigt køb af 3
skydekort sås til 50,- kr. Et tilbud man næppe kan sige nej til.
Deltagelse i Fugleskydningen kan sker på 2 måder. Man kan:
 Møde frem på skydebanen, og deltager i både skydningen,
spisningen og den efterfølgende lodtrækning om de mange
øvrige præmier på skydekortene.
Eller man kan:
 Aflevere sine skydekort med navn påført til en af
Skyttelaugets salgsmedarbejdere. Skydekortene vil så være
med på dagen, når præmierne efter skydningen fordeles ved
lodtrækning.
Fugleskydningsmiddag. Ingen Fugleskydning uden mad efter
skydningen. Der vil, når den nye Fuglekonge er fundet, blive
serveret et par stykker smørebrød og en kop kaffe, og sammen vil
vi så fejre den nye Fuglekonge.
Tilmelding er ikke nødvendig til selve Fugleskydningen, men er
krævet til deltagelse i spisningen. Bindende tilmelding til spisning
skal ske senest 6. oktober, og kan ske enten på skydebanen eller til
Formanden på mail stoltenborg@mail.dk eller telefon 4444 2473.
På gensyn til Fugleskydning søndag den 13. oktober 2019 fra kl.
10.00 på Københavns Skyttecenter.

GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG
24. APRIL 2018

GENERALFORSAMLING
24. APRIL 2019
REFERAT

1.

Valg af dirigent.
John Lind Jans blev valgt.

2.

Valg af referent.
Jan Stoltenborg blev valgt.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.

4.

Formandens beretning og godkendelse heraf.
Formanden indledte med at bede de forsamlede rejse sig, og sammen
mindes de af Skyttelaugets medlemmer, der var gået bort i det
forgangne år.
Herefter orienteredes om årets gang på kortdistancen, langdistancen.
Antallet af skytter på skydebanerne, og her specielt på kortdistancen,
havde været meget svingende, og der havde været aftner, hvor der kun
2 – 3 skytter mødte frem til skydning. Naturligvis er der ikke
mødepligt, ligesom der er mange andre gøremål i hverdagen, men det
ville alligevel være dejligt at se nogle flere skytter på træningsaftnerne.
Til handicapskydning og spisning havde der til gengæld været godt
fremmøde hver gang, så Skyttelaugets forhold til mad var nok endnu
en gang bevist.
På langdistancen havde fremmødet været nogenlunde konstant
gennem hele året. Det er den samme skare, der møder næsten hver
gang, men hvis nu andre fik lyst til at prøve de længere distancer, så er
der helt klart også plads til dem.
Formandens beretning blev godkendt.

5.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for regnskabsåret 2018.
Overordnet havde Skyttelauget et underskud på regnskabet, men det
var et bevidst og budgetteret underskud, hvor tilskud til aktiviteter var
prioriteret. Herudover må desværre konstateres, at medlemstallet var
faldet som følge af, at nogle medlemmer var blevet slettet som følge af
manglende kontingentindbetaling.

Der blev stillet enkelte spørgsmål til regnskabet, der herefter blev
godkendt.
a. Fremlæggelse af budget for kommende år.
Budgettet for 2019 blev fremlagt. Også her bliver der budgetteret
med et underskud. Dette kan igen tilskrives ønsket om at yde
tilskud til diverse skydeaktiviteter.
.
b. Fastsættelse af kontingent for kommende år.
Kontingent for 2020 vil være uændret, hvilket vil 200,- kr. for
aktive medlemmer, 100,- kr. for passive medlemmer og 50,- kr.
for støttemedlemmer.
6.

Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

7.

Valg af formand.
På valg Jan Stoltenborg, der blev genvalgt.

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Ole Abildgaard og John Nielsen. Begge blev genvalgt.

9.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Torben Sonne blev genvalgt.
Henrik Stenstrup Nielsen blev genvalgt.

10. Valg af revisor.
John Lind Jans blev genvalgt.
11. Valg af revisorsuppleant.
Janne Gretved blev genvalgt.
12. Valg af fanebærer.
Poul Laustsen blev genvalgt.
13. Eventuelt.
Formanden for Garderforeningen i København, Jørn Knudsen,
takkede Skyttelauget for igen at have repræsenteret foreningen på en
god måde gennem deltagelse i diverse skydninger.
Hans Goldschmidt takkede bestyrelsen for dens arbejde i året som
gik.

HUSKEKALENDER

Det nævnes ofte her i Sigtekornet, at man skal sætte kryds i
kalenderen eller at man skal notere en aktivitet eller et arrangement i
kalenderen.
Da det ikke vides med sikkerhed, hvorvidt alle Sigtekornets læsere
har en kalender, bringes derfor her som en service en kalender for
den resterende del af året.
Brug kalenderen, - sammenhold med Skyde- og Aktivitetskalenderen
på sidste side, og noter så hvornår du kan komme på skydebanen.

GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG
FORMAND
KASSERER
Jan Stoltenborg
Ole Christoffersen
Jægergangen 11
Kajerød Have 65
2880 Bagsværd
3460 Birkerød
Tlf.: 4444 2473
Tlf.: 4581 7164
E-mail: stoltenborg@mail.dk
E-Mail: gitole@email.dk
Giro-konto: Reg. Nr. 2128
Konto Nr. 0111 837 910
NÆSTFORMAND
Ole Abildgaard
Uglevej 4
4500 Nykøbing Sjælland
Tlf.: 2249 4846
E-mail: o.abildgaard@adslhome.dk

SKYDEUDVALG
John Nielsen
Viskumvej 20
2770 Kastrup
Tlf.: 3252 2268
E-mail: viskum20@gmail.com

SKYDEUDVALG
Michael Clementsen
Vejlegårdsparken 16, st. tv.
2665 Vallensbæk
Tlf.: 6068 1966
E-mail: clemme-vgp16@hotmail.com

SIGTEKORNET
Jan Stoltenborg
Jægergangen 11
2880 Bagsværd
Tlf.: 4444 2473
E-Mail: stoltenborg@mail.dk

GARDERFORENINGEN I KØBENHAVN
FORMAND
KASSERER
Jørn Knudsen
Niels M. Knudsen
Strandboulevarden 175, st. th.
Fælleddiget 37
2100 København Ø
2300 København S
Tlf.: 2371 1543.
Tlf.: 4254 0906
E-Mail: formand@garderforeningen.dk E-mail: kasserer@garderforeningen.dk

SKYDEBANER
KORTDISTANCE
DGI-Byen

LANGDISTANCE
Københavns Skyttecenter
Selinevej 5, Kalvebod
Tlf.: 5164 3220 (vagten)

SEPTEMBER
Onsdag 11
Onsdag 18
Lørdag 21
Onsdag 25

Træning 15 m, handicap og spisning 15 m
Træning 15 m
Vingsted
Træning 15 m

kl.
kl.
kl.
kl.

1830
1830
1000
1830

OKTOBER
Onsdag 02
Søndag 06
Onsdag 09
Søndag 13
Onsdag 16
Søndag 20
Onsdag 23
Onsdag 30

Træning, handicap og spisning 15 m
Langdistance på Kalvebod – 300 m
Træning 15 m
Fugleskydning, Københavns Skyttecenter
Træning 15 m
Langdistance på Kalvebod – 50 m
Træning 15 m
Træning 15 m

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

1830
0800
1830
1000
1830
0800
1830
1830

NOVEMBER
Søndag 03
Onsdag 06
Tirsdag 12
Onsdag 13
Søndag 17
Onsdag 20
Onsdag 27

Langdistance på Kalvebod
Træning, handicap og spisning 15 m
Bowling
Træning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m
Træning 15 m

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

0800
1830
17.45
1830
0800
1830
1830

DECEMBER
Søndag 01
Onsdag 04
Onsdag 11
Onsdag 18

Juleafslutning på Kalvebod
Juleafslutning 15 m
Træning 15 m
Træning 15 m

kl.
kl.
kl.
kl.

0830
1830
1830
1830

JANUAR 2019
Onsdag 08 Træning, handicap og spisning 15 m

kl. 1830

